
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
07 травня 2014 року № 213

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
07 травня 2014 року № 25

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

      
3. ___0315020 _ _Діяльність закладів фізичної культури ________________________________ 

         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  911  ,000 тис.  гривень, у тому числі загального фонду  –

911  ,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про державний бюджет України на 2014 рік”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм,  оцінки  ефективності  бюджетних програм”,  наказ  Міністерства  фінансів  України  та

Міністерства спорту від 19.11.2012 № 1202/1291, рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік”.  

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення  підготовки  спортсменів  резервного  спорту  та  спорту  вищих  досягнень  та  участь  спортсменів  у

відповідних змаганнях,  розвитку  здібностей  вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл  в  обраному виді  спорту,

створення  умов  для  фізичного  розвитку,  повноцінного  оздоровлення,  змістовного  відпочинку  і  дозвілля  дітей,

збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних

споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для

проведення спортивних заходів
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7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№
з/п

КТКВК КПКВК Назва підпрограми

1
0315022 130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацьких

спортивної школи

2
0315023 130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-

спортивних товариства "Колос"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
                                                                                                                                                                                              (тис. грн.) 

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1
Зміцнення здоров'я та молоді, 
підвищення рівня їх фізичної 
підготовленості

389,490 389,490 750,000 750,000

Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
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1

Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної 
підготовленості дітей дитячо-
юнацькими спортивними школами, 
які підпорядковані громадським 
організаціям фізкультурно-
спортивного спрямування

92,970 92,970 161,000 161,000

Усього 482,460 482,460 911,000 911,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.) 

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні   показники бюджетної програми:
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№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн
ий фонд

разом
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Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

І. Зміцнення здоров'я та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості

1 Показники затрат

Кількість комунальних 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

од.
штатний
розпис

1 1 1 1

Обсяг витрат на 
утримання комунальних 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

тис. грн.
звітність
установ

389,490 389,490 750,000 750,000

Кількість штатних 
працівників комунальних 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

ос.
штатний
розпис

14 14 14 14

в т.ч. тренерів викладачів ос.
штатний
розпис

8 8 8 8

2 Показники продукту

Середньорічна кількість 
учнів комунальних 
ДЮСШ, осіб

ос.
списки

навчальних
груп

905 905 905 905

Кількість учнів 
комунальних ДЮСШ, що 
взяли участь у 
регіональних спортивних 
змаганнях, осіб

ос.

протоколи
та витяги з
протоколів
регіональни

х змагань

350 350 735 735

Кількість придбаного од. розрахунок
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малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю 
для комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
утримання однієї 
комунальної дитячо-
юнацької спортивної 
школи

тис. грн. розрахунок 389,490 389,490 750,000 750,000

Середньомісячна 
заробітна плата 
працівника комунальної 
дитячо-юнацької 
спортивної школи

тис. грн. розрахунок 2,040 2,040 2,040 2,040

Середні витрати на 
навчально-тренувальну 
роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах

тис. грн. розрахунок 8,725 8,725 8,725 8,725

Середні витрати на 
забезпечення участі  
одного учня комунальних
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у 
регіональних спортивних 

грн. розрахунок

7



змаганнях

Середня вартість одиниці 
придбаного малоцінного 
спортивного обладнання 
та інвентарю для 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл ДЮСШ

грн. розрахунок

4 Показники якості

кількість підготовлених у 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 
школах  
майстрів/кандидатів 
спорту України ДЮСШ

ос.
статистична

звітність

кількість учнів 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл, які здобули призові 
місця в спортивних 
змаганнях

ос.

протоколи
та витяги з
протоколів
регіональни

х змагань

динаміка кількості учнів 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл,порівняно з 
минулим роком ДЮСШ

% розрахунок 3 3 3 3
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ІІ. Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

Обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та 
комунальних послуг, з 
них:

тис. грн.
звітність
установ

35,290 35,290 54,600 54,600

оплата теплопостачання тис. грн.
звітність
установ

31,050 31,050 47,500 47,500

оплата водопостачання тис. грн.
звітність
установ

1,610 1,610 2,600 2,600

оплата електроенергії тис. грн.
звітність
установ

2,630 2,630 4,500 4,500

загальна площа 
приміщень

кв. м
договір
оренди

324,5 324,5 324,5 324,5

площа приміщень яка 
опалюється

кв. м
договір
оренди

324,5 324,5 324,5 324,5

2 Показники продукту

Обсяг споживання 
енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в 
тому числі:
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теплопостачання  Гкал розрахунок 41700,00 41700,00 63800,00 63800,00

водопостачання м3 розрахунок 116,00 116,00 187,00 187,00

електроенергії
кВт в
год.

розрахунок 2123,00 2123,00 3632,00 3632,00

3 Показники ефективності

Середнє споживання 
комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому 
числі:

теплопостачання, Гкал на 
1 м кв. опалюваної площі

Гкал розрахунок 0,1 0,1 0,15 0,15

водопостачання, куб. м на
1 м.кв. загальної площі

м3 розрахунок 0,36 0,36 0,58 0,58

електроенергії, кВт.год. 
на 1 м.кв. загальної площі

кВт год розрахунок 6,54 6,54 11,20 11,20

4 Показники якості

Річна економія 
витрачання 
енергоресурсів в 
натуральному виразі (в 
порівнянні з попереднім 
роком):

% розрахунок

теплопостачання % розрахунок

водопостачання % розрахунок

електроенергії % розрахунок
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обсяг річної економії 
бюджетних коштів, 
отриманої від проведення
заходів, що приводять до 
збереження та економії 
енергоресурсів (води, 
тепла, електроенергії 
тощо) всього

%

розрахунок

Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства "Колос"

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими
спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

1 Показники затрат

Кількість ДЮСШ у 
розрізі їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, од.

од.
звітність
установ

1 1 1 1

Обсяг витрат на 
утримання ДЮСШ  
розрізі їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, грн.

грн.
звітність
установ

Обсяг витрат на грн. звітність
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проведення навчально-
тренувальної роботи 
дитячо-юнацькими 
спортивними школами в 
розрізі їз видів(ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, грн.

установ

Обсяг витрат на 
забезпечення участі учнів
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у розрізі
їз видів(ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств у 
регіональних спортивних 
змаганнях, грн.

грн.
звітність
установ

Кількість штатних 
працівників дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їз 
видів(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮСШОР) та 
товариств, осіб

ос.
звітність
установ

6 6 6 6

у тому числі тренерів, 
осіб

ос.
звітність
установ

2 Показники продукту

Середньорічна кількість ос. розрахунок 327 327 327 327
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учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у розрізі
їз видів(ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, осіб

Кількість учнів дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮСШОР) та 
товариств, що взяли 
участь в регіональних 
спортивних змаганнях, 
осіб

ос. розрахунок 150 150 300 300

Кількість придбаного 
малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю 
для дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у розрізі
їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, од.

од.

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
утримання однієї дитячо-
юнацької спортивної 
школи у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, 

грн. розрахунок 87,00 87,00 161,00 161,00
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СДЮСШОР) та 
товариств, грн.

Середньомісячна 
заробітна плата 
працівника дитячо-
юнацької спортивної 
школи у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮСШОР) та 
товариств, грн.

грн. розрахунок 2336,00 2336,00 2336,00 2336,00

Середні витрати на 
навчально-тренувальну 
роботу у дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮСШОР) та 
товариств, у розрахунку 
на одного учня,

грн.

Середні витрати на 
забезпечення участі 
одного учня дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮСШОР) та 
товариств, у регіональних
спортивних змаганнях, 

грн.
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грн.

Середня вартість одиниці 
малоцінного спортивного 
обладнання та інвентарю 
для дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у розрізі
їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, грн.

грн.

3 Показники якості

кількість підготовлених у 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах у 
розрізі їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств майстрів 
спорту України/ 
кандидатів у майстри 
спорту України, осіб

ос.

кількість учнів дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, 
СДЮСШОР) та 
товариств, які здобули 
призові місця в 
регіональних спортивних 
змаганнях, осіб майстрів 

ос. розрахунок 15 15 15 15
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спорту України/ 
кандидатів у майстри 
спорту України, осіб

Збільшення кількості 
учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у розрізі
їх видів (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮСШОР) 
та товариств, %

% розрахунок - - - -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

х х х

…
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).
Перший заступник голови 
районної державної адміністрації

 
Ю.В. ВАРЖЕЇНОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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